
  
 

4/2016  
 
Puheenjohtajan tervehdys: 

 
 
 
Tervehdys tanhutontuille! 
 
Niinpä alkoi vuoden viimeinen kuukausi ja samalla viimeinen kuukausi HKY:n 
puheenjohtajuutta omalla kohdallani. Vuosi on ollut antoisa ja tarjonnut monenmoisia hetkiä, 
joista ehkä muistan lämpimimmin tanssireissumme Turkuun Europeadeen. Tuollaiset ryhmiä 
yhdistävät reissut ja muu tekeminen, kuten Merimeloja-tanssien järjestäminen ovatkin 
erinomaisia yhdistyshengen ylläpitäjiä ja tunnelmien sekä perimätiedon siirtäjiä. 
 
Vaan vielä on puheenjohtajakaudellani yksi ryhmärajat ylittävä tapahtuma, nimittäin pian 
vietämme yhdistyksemme pikkujouluja, joissa toivon näkeväni kovasti paljon teitä, arvon 
tanssinystävät.  

 
Tänä vuonna pikkujouluja vietetään hiukan eri tavalla kuin aiemmin, koska marraskuinen vaalikokous piti jättää 13 
päivän kokoustauolle sen johdosta, että kaikkia pykäliä ei saatu käytyä läpi. Tarkemmin ottaen ensi vuodelle jäi 
valitsematta puheenjohtaja sekä yksi hallituksen jäsen, jotka näin ollen valitaan pikkujoulujen alkajaisiksi, lyhyessä 
vaalikokouksen jatko-osassa, minkä jälkeen siirrytään varsinaiseen juhlimiseen. 
 
Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille, niin tanssiville jäsenille kuin muutoinkin aktiivisille HKY-läisille, on ollut mukava 
luotsata yhdistystämme tämä vuosi. 
 
Tervetuloa siis Käpylään 10.12. paitsi juhlistamaan pikkujouluja myös valitsemaan kaksi vastuuhenkilöä. 
 
Sitä ennen ja sen jälkeen: Hyvää adventinaikaa ja joulunodotusta kaikille! 
 
 
Jussi 
  
_____________ 
 

 
 
PIKKUJOULUT 10.12. 
 
HKY:n joulujuhlaa vietetään Käpylän työväentalolla 
Vipusentie 19 sunnuntaina klo 16-18. 

Ohjelmassa tanssia ohjattuna ja vapaana, 
joululauluja joulupuuro sekä muut herkut. 

Mukaan voi ottaa ystävän tai tuttavan. 

 

TERVETULOA! 

Tanhuankka 4/2017 



Menneitä tapahtumia: 

Tanssimania Tampereella 29.9. - 1.10. 
Nuorisoseurojen järjestämään Tanssimaniaan oli kutsuttu HKY:n Purpuri-ryhmän ohjaaja, Risto Elo, vetämään 
Purpuri-työpajat, joita oli suunniteltu pidettävän ilmoittautumismäärästä riippuen yhdestä kolmeen kappaletta.       
Ilmoittautuneita oli kahdeksan paria, sopivasti yhden ryhmän verran.  

Työpaja pidettiin lauantaina. HKY:n purpuri-ryhmästä kolme henkilöä toimi ns. näyttötanssijoina. Riston ohjaus toimi 
kuin tanssi, sillä reilun parin tunnin päästä Lohjan purpuri oli kaikilla “hallussa”. Säestäjänä toimi oma pelimannimme          
Esa Satomaa. 

Tanssimaniassa oli kolmen päivän aikana runsaasti muutakin ohjelmaa, kuin eri aiheiset työpajat. Oli luentoja, 
maniatansseja ja konsertteja, joista pääkonsertti oli Ma’ilmanlopun maanitus Tampere-talossa. 

 

SKY:n puvuston 110v-tapahtuma 29.10. 
 
Puvustossa pidettiin juhlan kunniaksi avoimet ovet 29.10. Pukuloisto oli parhaimmillaan, 
sillä ”henkilökunta” otti vierailijat vastaan sonnustautuneena kansallispukuihin. Kaikkien 
yllätyksenä toimistotiloihin oli laitettu esille oikeita mallinukkeja, nekin puettuina 
kansallispukuihin. Esillä oli myös erilaisia päähineitä, joita sai halutessaan sovittaa.  
  
Eeva Heinonen esitteli juuri valmistuneen näköispainoksen Kansanpukuja -kirjasesta, jonka 
alkuperäispainos on vuodelta 1915. Seija Ulenius luennoi kansallispukujen käytöstä ja 
niiden historiasta. 
  
Tilaisuudessa oli myös puffetti ja arpajaiset. Kävijöitä tapahtumassa oli arviolta 30 henkeä. 
 
 

AV:n vierailu Kierrokkaan harjoituksissa 30.10 
 
Kierrokas oli kutsunut harjoituksiinsa Oulunkylän koululle 30.11.2017 Arbetets Vänner-seuran tanssijat. 
 
Outi Rinta-Filppula ohjasi karjalaisia tansseja, joita suomenruotsalaiset vieraat mielellään opettelevat, mm Kikarin, 
Piiripolkan ja Tsuliluikan. Aivan kaikki karjalaiset tanssit eivät ole nopeita: tutustuimme myös  Viipurin katrilliin, joka 
muistuttaa meidän katrilleistamme eniten vanhaa ranskalaista hovikatrillia vuoroineen. Lopuksi uskaltauduimme 
kokeilemaan Riivattua, mutta vauhdikkuuden vuoksi tyydyimme vain alun makupaloihin.  
 
Marja Nick 
 

 
Vaalikokous:  
 
Yhdistyksen vaalikokous pidettiin 27.11. Pitäjänmäen kirjastossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.               

Erovuoroisten tilalle hallituksen jäseniksi toimintakaudelle 2018-2019 valittiin Leila Hohenthal ja Teppo Rinta-
Filppula. Hallituksessa jatkavat toista kauttaan Pirkko Elo, Marja Nick ja Kati Virtanen.  

Toiminnantarkastajiksi valittiin nykyiset: Raija Kallio ja Ralf Westerlund. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin myös 
nykyiset: Seija Ceder ja Seppo Jokineva. 

Päätettiin, että jäsen- ja harjoitusmaksut pysyvät ennallaan. Jäsenmaksu 20 euroa / vuosi, ja harjoitusmaksu                
35 euroa / lukukausi.  

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.  

Puheenjohtajaksi ei löytynyt ehdokasta, samoin yksi hallituksen jäsen jäi puuttumaan. Tästä syystä puheenjohtaja 
julisti kokouksen tauolle pykälän 6 osalta ja jatkumaan 10.12. klo 16.00 Käpylän työväentalolla, Vipusentie 19.                                                                                                                           



 
 

Hollo ja Martta 4.11. 

Oli syksyinen vähän talven tuntuinen pilvinen Pyhäinpäivä 4.11.2017, kun taasen kokoonnuimme Paavo Nurmen 
patsaalle odottamaan bussia, jolla oli kurssi kohti Lahden teatteria. Meitä oli lähes kymmenen odottamassa bussia, 
joka saapui ajallaan. Koska pysäkkimme oli viimeinen, niin vapaat paikat olivat takana. Tomppa ja minä 
parkkeerasimme takapenkille, jossa oli tilaa kunnolla.                                                                                                               
Bussissa oli väkeä monesta seurasta Espoosta ja tietty myös HKY:stä. 

Päällysvaatteet kun oli saatu pois, niin kaivoin neuleen esiin kuten ennenkin. Muitakin käsityön tekijöitä oli matkassa. 
Bussissa oli kohtalainen pulina menomatkalla. Mitä pohjoisemmaksi ajoimme, niin olikin lunta maassa, joka oli sulanut 
Helsingin seudulta jo pois. Minulle tuli huoli, miten selviän kävelykengilläni, joissa on tosi kuluneet pohjat eli sileät. 
Selvisin kaatumatta koko matkan. 

Bussi alkoi tutuntuntuisesti kääntyillä, niin että tiesimme ruokapaikan olevan lähettyvillä. Bussi kaarsi 
Nuorisoseurantalon pihalle ja tyhjeni vilkkaasti, kun väki lähti liikkeelle, kuka hotelli helpotukseen kuka muuten sisälle 
paikkoja varaamaan. Ruokaa saimme odotella tovin, kun olimme etuajassa kuten tavallista. Ruoka oli tosi hyvää ja sitä 
oli riittävästi. Onneksi ei ollut muita ryhmiä, niin ruokailu sujui kuin tanssi. Taasen nousimme bussiin ja ehdimme 
ajoissa Lahden teatteriin varaamaan väliajan tarjoilut. 

Vihdoin ovet aukenivat ja pääsimme etsimään paikkojamme, jotka olivat mielestäni hyvät. 

Esiintyvät ryhmät olivat Udmurtiasta, Slovakiasta, Burjatiasta, Unkarista, Saksasta ja Virosta sekä tietty myös 
Suomesta. 

Slovakian tanssit olivat niin vauhdikkaita ja tyttöjä lennätettiin todella paljon. Jäin odottamaan vielä, milloin pojat 
vaihtavat tyttöjä heittämällä; pahus eivät tehneet sitä.                                                                                                         
Burjatian ryhmä esitti myös harvemmin kuultavaa kurkkulaulua.                                                                                                
Itse henkilökohtaisesti harmittelin, kun Unkarin ryhmänesitys oli liian lyhyt, eli minusta tuntui siltä, etteivät päässet 
edes kunnolla vauhtiin.                                                                                                                                                    
Udmurtian mummoista (oli siellä yksi vaarikin) tuli mieleen Euroviisut parin vuoden takaa.                                              
Saksan ja Viron tanssit olivat tutunoloisia. 

Kunniakirjojakin juhlassa jaettiin mm. Aimo Hentiselle, juhlien primusmoottorille. 

Matka kotiin sujui huomattavasti hiljaisemmin, kun oli pimeää ja sataa lotootti. Koitti viimein Paavo Nurmen pysäkki ja 
sen jälkeen vielä matka kotiin. 

Väsyjä olimme, mutta reissu oli hauska! Kahden vuoden päästä taas toivottavasti menemme. 

Leila 
 
 

Etnogaala 7.11.  
 
Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) polkaisi käyntiin ensimmäisen Etnogaalan Tavastialla 7.11. 
yhteistyössä YLEn kanssa. 
 
Gaalassa palkittiin ansioituneita artisteja ja ilmiöitä:                                                                                                                 
Vuoden artisti; Anne-Mari Kivimäki.                                                                                                                                       
Vuoden ilmiö; Orivesi All Stars, 
Vuoden tulokas; Maija Kauhanen.                                                                                                                                              
Vuoden tanssintekijä; Petri Kauppinen.  
Vuoden kansainvälistyjä; Frigg. 
Vuoden kansanmusiikintekijä; Pekko Käppi & K:H:H:L.                                                                                                                
Risteys-palkinto; Hilda Länsman. 
 
Ohjelmassa esiintyivät Pekko Käppi, BaranBand, Kalevauva.fi, Maija Kauhanen, Duo Vildá ja Suistamon sähkö. 
Lopuksi tanssittiin vauhdikas huutokatrilli, ”huutajina” Petri Kauppinen ja Reetta-Kaisa Iles. 
 
 



 
 
Suomi 100-juhla Pärnussa 11.11. 
 
Pärnussa asuvan Tuula Kärkkäisen ehdotuksesta ja organisoimana HKY järjesti Suomi 100-juhlan Terviksen 
kulttuurikeskuksessa Pärnussa. HKY:llä oli juhlasta myös tulosvastuu. 
 
Pitkin syksyä harjoiteltiin esitystansseja tapahtumaa varten Risto Elon ohjauksessa. 
Matkaan lähti to 9.11. kahdeksan paria Purpuri-ryhmästä, viulisti Aino Saastamoinen ja muutama turisti. Laivalla 
Tallinnaan, tilausbussilla Pärnuun. Mennessä laivan kokoushuoneessa orientoiduttiin tulevaan katsomalla video- 
tallenne vuodelta1988, jossa Lohjan Kansantanssijat esittivät Pentti Uleniuksen ohjaamana Lohjan Purpurin. 
 
Perjantaina pidettiin kenraaliharjoitukset ja itse juhla oli lauantai-iltana. Purpurit esitti Lohjan purpurin pukeutuneina 
purpuripukuihin ja neljä katrillia kansallispuvuissa. Ohjelma sisälsi myös paikallisten artistien runolausuntaa, 
yksinlaulua, lopuksi laulettiin yhdessä Kotimaani ompi Suomi. Börje Eklund toimi seremoniamestarina. Yleisöä oli 
lähes sata henkeä. 
 
Esitysten jälkeen siirryttiin auditoriosta yläsaliin, jossa aluksi tanssittiin poloneesi, paikallinen pelimanni Olavi Kärre, 
ohjasi sikäläisiä katrilleja, lopuksi oli tanssit.  
 
Vapaa-ajat kukin käytti, miten halusi; hemmotteluhoitoihin, kaupoissa kiertelyyn ym. Yhdessä kuitenkin ruokailtiin ja 
vietettiin iltaa. Ulkoilu jäi vähäiseksi, sillä joka päivä satoi ainakin osan päivää. 
 
Takaisin lähdettiin hyvissä ajoin tarkoituksena katsastaa Tallinnan vanhan kaupungin miljöö ja butiikit. Sateen takia 
enin aika kulutettiin sisätiloissa herkutteluun. Illan suussa matkattiin laivalla Helsinkiin. Seppo Salminen toimi matkan 
johtajana, siitä suurkiitos hänelle! 
 
 
SKY:n tanssikurssi Erotiikkaa kansantanssissa 25.11. 
 
Kurssi pidettiin Albert Edelfeltin koululla Porvoossa, Näsin koulukatu 3. Järjestäjänä toimi Porvoon Kansantanssijat 
yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. 
Tohtori Petri Hoppu esitteli ja ohjasi kansantansseja, jotka on jätetty pois kansantanssin oppikirjoista liian 
säädyttöminä. Tanssit olivat enimmäkseen laulutansseja, vain joihinkin oli musiikkitallenne. 
Tanssien liikekieli poikkesi totutusta lantion keikutuksineen ja vartalon asentoineen. Kyllä nauru raikasi, kun yritettiin 
vääntyä outoihin asentoihin, hallita erikoiset askelikot, napsutella sormia ja samanaikaisesti vielä laulaa ”tuhmia”. 
 
 
_______________________________________________ 
 

Kevätkauden 2018 harjoitukset:  

Rutistus ja Kierrokas  aloittavat 8.1. ja  Purpurit 10.1.                 

Rutistus maanantaisin     Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6     riinaessi(at)gmail.com                                                                                                                                                  
18.30 - 20.30     Ohjaaja: Riina Hosio   0400-694 206 

Purpuri keskiviikkoisin  Taivallahden koulu, Väinämöisenkatu 2  risto.elo (at)iki.fi / 040-545 3493             
18.30 - 20.30   Ohjaajat: Risto Elo ja Paavo Tammisto  Paavo: 019-326 727 / 019-349 433 

Kierrokas maanantaisin  Oulunkylän koulu, Teinintie 12  outirintafilppula(at)gmail.com                 
19.00 - 21.00   Ohjaaja Outi Rinta-Filppula   050-323 8445 

Ystävien Kilta torstaisin      Kampin palvelutalo, Salomonkatu 21      eeva.heinonen(at)hotmail.fi                                                                                                                                  
kerran kuussa klo12.30-14  Yhteyshenkilö Eeva Heinonen 040-773 4833 

 

Tanssiryhmät saavat Opintokeskus Sivikseltä vertaisopintoryhmätukea.                          

 



 
 

Killan kuulumisia:  
 
Killasta 21 hengen ryhmä vieraili Fazerilassa  8.11.                                                                                                               
Tampereen Käsityömessuilla 17.11. kävi kolme henkeä. 

Ystävien Kilta kokoontuu Kampin palvelukeskuksessa, osoite: Salomonkatu 21.                                                 
Kevätkaudella tapaamispäivät ovat torstaisin  4.1.  1.2.  1.3.  5.4.  ja 3.5. huoneessa Broidi  klo 12.30-14.00.           

Lisätietoja Eeva Heinoselta, puh. 040-773 4833, eeva.heinonen(at)hotmail.fi. 

 

                                                                                                                                                         
Muuta tiedotettavaa:   

Jäsenmaksut  

Jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi, joka maksetaan vuoden alussa tai jäseneksi liittymisen yhteydessä. Lisäksi peritään 
harrastusmaksu 35 euroa / lukukausi. Harrastusmaksun voi suorittaa 70 euroa kerralla tai 35 euroa harjoituskausien 
alussa.  

Edullisinta on, että ryhmien yhdyshenkilöt keräävät maksut ja tilittävät ne yhdistyksen tilille.  

Kevätkauden alussa kerätään jälleen jäsen- ja harjoitusmaksuja keskitetysti harjoitusten yhteydessä. Rutistukselta 
Teppo Rinta-Filppula, Kierrokkaalta ja Purpureilta Leila Hohenthal. Maksun voi halutessaan suorittaa myös suoraan 
yhdistyksen tilille. Tilin numero on lehden lopussa.  

Kotisivut  

Uusitulle kotisivulle pääset parhaiten entisellä osoitteella www.hky-ry.net. Uusi osoite, www.tanhu.fi, vie toistaiseksi 
Rutistuksen vanhalle sivulle, josta kyllä linkin kautta pääsee uudelle sivulle. Ongelma on edelleen selvityksen alla.  

Sivuja täydennetään vielä, sieltä tulee jatkossa löytymään mm. tietoa toiminnastamme ja tulevista tapahtumista.  

HKY:llä on myös oma sähköpostiosoite, helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.com.  

HKY:n puvusto 

Yhdistyksen puvusto sisältää aikuisten ja lasten, (enimmäkseen tyttöjen) kansallispukuja, purpuripukuja ja tyttöjen 
feresejä, muutamia tanssikenkiä sekä useita lasten samettitossuja. Yhdistys lainaa jäsenilleen pukuja tai niiden osia 
maksutta. Puvut säilytetään SKY:n toimiston tiloissa.  

Pukuluettelo löytyy kotisivulta www.hky-ry.net                                                                                   

Puvustonhoitajana toimii Pirkko Elo, yhteystiedot lehden lopussa.  

Tanhuankka 

Jäsenlehti Tanhuankka ilmestyy jatkossa (pdf:nä) pääasiassa vain yhdistyksen kotisivulla www.hky-ry.net.                       
Saat sen ilmestymisestä tiedon sähköpostiisi ja linkin lehteen. Ne, joilla ei ole s-postiosoitetta, saavat lehden 
paperiversiona kuten aikaisemminkin. 

Jos haluat Ankasta PDF-version liitteenä suoraan sähköpostiisi, ilmoita siitä sihteerille.                                             



 

SKY:n toimikuntiin osallistumaan  

Kiinnostaisiko osallistua kansantanssin taustaan SKY:n (Suomalaisen Kansantanssin Ystävät) toimikunnissa?      
Kaikki SKY:n toimikunnat tarvitsevat toimijoita, jotta pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman monipuolista tietoa 
jäsenyhdistyksille. Erityisesti tiedotustoimikunta, jonka yhtenä osa-alueena on Tanhuviesti, painii resurssien 
puutteessa. Myös kansallispukutoimikunta ja koulutus- ja tapahtumatoimikunta ovat lisäresurssien tarpeessa.  

Kerro kiinnostuksesi Annulille toimistossa tai hallituksen jäsenille ja tule tekemään harrastustamme näkyvämmäksi. 

Tanhuviesti  

SKY:n jäsenlehti Tanhuviesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa internetissä. Voit pyytää ilmoituksen sen ilmestymisestä 
sähköpostiisi ilmaiseksi tai tilata paperiversion, jolloin hinta on 30,- euroa / vuosi. Tilauksen voi tehdä osoitteessa 
suom(at)kansantanssinyst.fi.  

Tapahtumakalentereita  

www.tanhu.fi tai www.hky-ry.net, omat kotisivut.                                                                 
www.kansantanssinyst.fi/tanhuviesti                                                                                                    
www.kansantanssi.fi on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) ylläpitämä sivusto. 
  
____________________________________________________________________________________   
 
HKY:n hallitus ja toimihenkilöt 2017  

Jussi Ruponen (puheenjohtaja) 050-372 1684   jussi.ruponen(at)alumni.aalto.fi              
Pirkko Elo (sihteeri)    044-050 5049   pirkko.elo(at)kolumbus.fi                  
Leila Hohenthal (taloudenhoitaja)  044-321 0948   leila.hohenhal(at)gmail.com                  
Tuula-Kaarina Kanervarinne   050-309 9323   tuula-kaarina(at)suomi24.fi                         
Marja Nick (varapuheenjohtaja)  050-433 2173   marja.nick(at)elisanet.fi                         
Teppo Rinta-Filppula   041-545 8855   teppo.rinta-filppula(at)iki.fi                          
Kati Virtanen    040-566 8568   kati.virtanen(at)fimnet.fi  

Toimihenkilöt:                 

Seppo Salminen (orkesterivastaava)  040-743 7135   seppos(at)mbnet.fi                                       
T-K Kanervarinne (talkooemäntä)   050-309 9323   tuula-kaarina(at)suomi24.fi                
Pirkko Elo (puvustonhoitaja)   044-050 5049   pirkko.elo(at)kolumbus.fi 

HKY Pankkiyhteys  

Nordea FI50 1478 3000 7095 71      helsinginkansantanssinystavat(at)gmail.  
                   www.tanhu.fi tai www.hky-ry.net 
___________________________________________________________________________________________ 

SKY / KTNL  

Toimistonhoitaja Annuli Perheentupa           09-441 803 / 045-277 7283  suom(at)kansantanssinyst.fi             
Döbelninkatu 5 B 21    www.kansantanssinyst.fi                                                                                                                                                            
00260 HELSINKI     www.kansantanssinuoret.fi                    
Avoinna: ti  klo 14 -18, ke ja to klo 10 -14 

 

Toimitus toivottaa lukijoille rentoa ja rauhallista Joulun aikaa! 


